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inleiding 
Vooral sinds de laatste persconferentie (18 september j.l.) wordt het steeds duidelijker dat 
het Coronavirus aan een ‘come-back’ bezig is.  De infectiecijfers zijn “ronduit zorgwekkend” 
in ons land – met name in de randstad – en de premier waarschuwt opnieuw voor 
een overbelasting in de zorg. Binnen drie weken gaat Nederland naar 10.000 besmettingen 
per dag met huidige besmettingsgraad, stelt hij. Minister Hugo de Jonge heeft het daarom 
over een tweede golf: “Als we naar de cijfers kijken dan is de tweede golf aan de hand, 
gelukkig nóg niet als we naar de ziekenhuisopnames kijken”. Laten we hopen en bidden dat 
we desondanks in onze kerken kunnen blijven ‘doorvieren’, niet alleen tot lof en eer van 
Gods Naam, maar vooral ook tot welzijn van onszelf en van heel de heilige Kerk, zeker in 
deze in mererlei opzicht moeilijke tijden. 
 
live tv-mis uit vanuit Lourdes (27 september) 
De eucharistieviering die de KRO elke zondag op TV uitzendt, komt op 27 september live 
vanuit de Grot van de Verschijningen in Lourdes. Dit gebeurt in samenwerking met de 
bedevaartorganisaties Huis voor de Pelgrim in Maastricht en VNB in Tilburg. Het is voor het 
eerst dat een eucharistieviering vanuit deze Franse bedevaartplaats op de Nederlandse 
televisie wordt uitgezonden. Hoofdcelebrant in de Nederlandstalige viering is hulpbisschop 
Herman Woorts van het aartsbisdom Utrecht. Hij is binnen de Nederlandse 
Bisschoppenconferentie referent voor bedevaarten en pelgrimages. Mgr. Woorts wordt 
tijdens de viering geassisteerd door enkele priesters en diakens die verbonden zijn aan de 
samenwerkende Nederlandse bedevaartorganisaties. De muziek in de viering wordt 
verzorgd door de sopraan Judith Petra van het Groot Omroepkoor, die ook vrijwilligster is bij 
het Huis voor de Pelgrim. Zij wordt begeleid door Jean-Paul Lécot, de hoofdorganist van het 
heiligdom in Lourdes. Normaal gesproken bezoeken elk jaar miljoenen pelgrims uit de hele 
wereld de grot in Lourdes, waar het meisje Bernadette Soubirous in 1858 achttien keer een 
verschijning van Maria zag. Sindsdien ontwikkelde het stadje aan de voet van de Franse 
Pyreneeën zich tot een van de beroemdste Mariabedevaartsoorden ter wereld. Ook vanuit 
Nederland gaan jaarlijks enkele duizenden pelgrims op bedevaart naar Lourdes. Door de 
coronapandemie is dat dit jaar niet mogelijk. Het Huis voor de Pelgrim en VNB hebben al hun 
reizen moeten annuleren. Nu de Nederlandse pelgrims niet naar Lourdes kunnen gaan, 
brengen de KRO en de bedevaartorganisaties met deze tv-viering Lourdes een beetje naar 
Nederland toe. Voorafgaand aan de viering op 27 september wordt in het programma 
Geloofsgesprek een interview met hulpbisschop Herman Woorts uitgezonden. Hij is al van 
jongs af aan verbonden met Lourdes. Voordat hij bisschop werd, was hij brancardier en 
aalmoezenier tijdens bedevaarten naar Lourdes. In het Geloofsgesprek met Leo Fijen vertelt 
Mgr. Woorts wat Lourdes voor hem betekent. 
 
Kan verwarming corona verspreiden? 
“Nu de herfst voor de deur staat en binnenkort ook in kerkgebouwen de verwarming weer 
aangaat, dient de vraag zich aan of de verwarmingsinstallatie in kerken het coronavirus kan 
verspreiden? Die vraag is relevant, omdat in veel kerken gebruik gemaakt wordt van 
heteluchtverwarming. Het bisdom heeft hierover contact gezocht met een van de grootste 



leveranciers van luchtverhitters voor kerken in Nederland. Het antwoord luidt dat de kans dat 
er een besmetting ontstaat door de luchtcirculatie van de verwarmingsinstallatie nihil is, 
omdat in de meeste gevallen de aanzuigroosters meer dan drie meter verwijderd zijn van de 
stoelen of banken waarop de kerkgangers zitten. Een gepaste afstand tot de roosters (drie 
meter of meer) is daarbij dus wel een voorwaarde. Ook het RIVM geeft aan dat het 
coronavirus zich niet langdurig en over grote afstanden in de lucht kan verplaatsen. Op de 
website van het RIVM is daarover meer te lezen. Parochies die zich toch zorgen maken of het 
zekere voor het onzekere willen nemen, kunnen enkele voorzorgsmaatregelen treffen. Zo 
wordt geadviseerd om de kerk vóór de viering te verwarmen en de verwarming uit te zetten 
tijdens de viering, als de deuren gesloten zijn. Ook kan een lint om de roosters worden 
geplaatst en is het verstandig om een afstand van drie meter tot het lint aan te houden, 
waarbinnen niemand bij de vloerroosters mag gaan zitten. In algemene zin wordt 
geadviseerd om de kerk tot een temperatuur van 16-18 graden te verwarmen en niet tot 
bijvoorbeeld 20-22 graden. Ook is het verstandig dat het zangkoor of andere medewerkers 
aan de viering niet in de buurt van een aanzuigrooster gaan staan. Ook hier geldt een 
afstand van minimaal drie meter. Dit is om dezelfde reden waarom meezingen tijdens de 
vieringen tot op heden niet is toegestaan. Het heeft geen zin, zo laten de deskundigen weten, 
om andere filters in het verwarmingssysteem te plaatsen. Het enige dat mogelijk zou kunnen 
helpen, is een UV-filter (dat ook in bijvoorbeeld cleanrooms wordt gebruikt). Maar deze zijn 
buitengewoon kostbaar en geven bovendien ook geen honderd procent garantie, omdat dan 
ook de zekerheid moet bestaan dat de lucht daadwerkelijk langs dat filter wordt geleid. Grote 
investeringen in filters en dergelijke hebben geen toegevoegde waarde als de basisregel van 
drie meter uit de buurt van een aanzuigrooster wordt nageleefd” (Clavis). 
 
Personalia 
Donderdagmiddag 17 september hielden we in de St. Matthiaskerk van Posterholt de 
uitvaartdienst voor Hendrikus Lambertus Caspar (Harrie ‘van Matjeuke’) Smeets (1930-
2020). Geboren en getogen op de ouderlijke boerderij aan de Roermondseweg die hij ook 
later zelf zou bewonen, ging hij al op jonge leeftijd in Roermond als fietsenmaker aan de 
slag. Later nam hij de boerderij van zijn vader over. Inmiddels was hij in de zomer van 1953 
getrouwd met Mia Welters (1933-2017) uit St. Odiliënberg, een huwelijk dat met 5 kinderen 
gezegend: Henk, Karine Ans, Miriam en Lillian. Was hij vroeger in zijn vrije tijd vooral op 
sportief gebied actief geweest (wielrennen en gymnastiek), later maakt hij de overstap naar 
de muziek (harmonie en PGK). Van het PGK was hij vanaf de oprichting (1968) lid en dat was 
hij bij zijn overlijden nog. Langzaam maar zeker werd het werk op de boerderij overgenomen 
door zijn zoon Henk. Ook toen de boerderij naar het Esbroek werd verplaatst bleef Harrie er 
tot op hoge leeftijd hand- en spandiensten verrichten. Het boerenbedrijf was dan ook zijn 
lust en zijn leven. De tragische dood van kleindochter Beau in de zomer van 2016 en het 
overlijden van Maria eind 2017 met wie hij ruim 60 jaar getrouwd was hakte er bij hem 
heftig in. Toen hij ook nog lichamelijk achteruit begon te gaan hoefde het voor hem eigenlijk 
ook niet meer. Toch was zijn negentigste verjaardag op 26 juli j.l. nog een mooi feest, 
waarbij hij genoot van het samenzijn met zijn dierbaren. Op zaterdag 12 september j.l. kwam 
er na een kort ziekbed een einde aan zijn leven. Het vooruitzicht dat hij weer met Beau en 
Mia en alle anderen die hem al in de dood voorgingen verenigd zou worden moet hem tot 
troost zijn geweest. Na de uitvaartmis, opgeluisterd door Willeke Simons, volgde de 
begrafenis op Bergerbos. 
 



Op vrijdagmorgen 18 september deden we vanuit de St. Matthiaskerk van Posterholt Ida 
Hubertina (Ida) Bakkes-Stox (1926-2020) uitgeleide. Geboren en getogen was ze op 
Maalbroek. Daar maakte ze de oorlog mee en van daar uit evacueerde ze tegen het einde 
van de oorlog naar Friesland. Na de oorlog leerde ze Sef Bakkes uit Posterholt kennen met 
wie ze in 1946 trouwde en met wie ze in Posterholt een gezin stichtte waaruit tien kinderen 
werden geboren, waarvan er al vijf haar in de dood zijn voorgegaan. Ook haar man Sef kwam 
begin 1982 vroegtijdig te overlijden. Het alleen-zijn viel haar zwaar en dat was de reden dat 
ze daarna maar liefst vijf keer verhuisde voordat ze zich weer eens ergens thuis begon te 
voelen. Gelukkig waren er altijd de kinderen en de kleinkinderen waarop ze altijd kon 
terugvallen. Als ze die maar om zich heen had was ze de koning te rijk. Zwemmen en 
gymmen waren haar grote hobby’s. Ook was ze altijd bereid waar nodig of wenselijk te 
helpen, als was het met sokken stoppen of behangen. Op haar negentigste deed ze nog 
zelfstandig haar boodschappen, met de fiets, niet alleen voor zichzelf maar ook voor haar 
goede vriendin Annie. Drie jaar geleden kwam ze echter ongelukkig ten val en brak ze haar 
beide heupen. Toen kon ze niet meer zelfstandig thuis blijven en moest ze in een 
zorgcentrum worden opgenomen, wat haar heel zwaar is gevallen. Ook de lockdown ten 
gevolge van de coronacrisis, toen geen bezoek van en naar buiten mogelijk was, hakte er 
behoorlijk in. Een zeldzame ziekte die haar veel ongemak bezorgde luidde het einde van haar 
lange en welbestede leven in. Voorzien van het sacrament der zieken overleed ze op 
zaterdag 12 september in WZC Bergh. Na de uitvaartmis volgde de begrafenis op het RK-
kerkhof aan de Margrietlaan. 
 
De uitvaartdienst voor Johanna Helena Maria (Johanna) Jeurissen-Meijers (1928-2020) 
werd op zaterdagmorgen 19 september j.l. gehouden in de St Matthiaskerk. Ze werd 
geboren op de ouderlijke boerderij aan de Heerbaan en is getogen in het gezin van Lambert 
Meijers en Helena Reumers. Al op jonge leeftijd werd ze gevraagd om kraamverzorgster te 
worden. Dat werk heeft ze met veel liefde en toewijding gedaan tot ze in 1955 trouwde met 
Sjaak Jeurissen (1928-2017) en een eigen huis aan de Burg. Geradtsstraat betrok. Daar 
werden ook hun beide kinderen Christien en Wim geboren. Terwijl Sjaak buitenshuis als 
chauffeur bij de Shell de kost verdiende zorgde Johanna traditiegetrouw voor de 
huishouding en de opvoeding van de kinderen. Toen Christien en Wim later trouwden en ze 
weer alleen waren - Sjaak kon al op zijn 57e met pensioen gaan -  hebben ze samen vele 
leuke dingen ondernomen. Intens genoot ze van het samenzijn met haar gezin, met haar 
kinderen en later ook met de kleinkinderen. Toen haar man Sjaak met zijn gezondheid begon 
te sukkelen, was zij het die dag en nacht voor hem klaar stond. Toen het thuis niet meer ging 
werd hij in het zorgcentrum in Herkenbosch opgnomen, maar ook daar was ze iedere dag te 
vinden om hem nabij te zijn en te verzorgen. De leegte die er in het leven kwam toen haar 
man Sjaak eind 2017 overleed was groot. Sindsdien begon ook haar eigen gezondheid steeds 
verder achteruit te gaan.  Sinds een klein jaar woonde ze op de St. Maartenshof in Linne, 
waar een ongelukkige val het einde van haar leven inluidde. Gesterkt door het sacrament 
der zieken is ze op maandag 14 september van ons heengegaan. Na de uitvaartmis, 
opgeluisterd door Willeke Simons, volgde in Roermond de crematie. 
 
Diezefde middag was er in St. Odiliënberg de uitvaartdienst voor Juliette Pembele-
Kituantala (1963-2020) van de Bernhardlaan, echtgenote van Tatila Pembele en moeder van 
Exosé, Randy en Juliesther, geboren te Kinshasa (Congo) en vroegtijdig overleden in het 
Roermondse ziekenhuis op 7 september j.l. aan de gevolgen van een “poliklinische 



bloedtransfusie”, aldus het gedachtenisprentje. Haar dierbaren bewonderen haar om 
strijdvaardigheid tegen haar ziekte, om de moederlijke liefde en zorg waarmee ze haar 
kinderen omringde, om haar enorme gastvrijheid en kookkunst, om haar vriendelijkheid 
ondanks het lijden en kruis dat haar trof. Ondanks het feit dat de uitvaart slecht voorbereid 
was, werd het een geweldige uiting van saamhorigheid en onderlinge betrokkenheid. Van 
heinde en verre waren familie, vrienden en kennissen zelfs al daags van te voren naar  St. 
Odiliënberg gekomen om de familie in haar verdriet bij te staan. Aan het begin van de viering 
waren er verschillende sprekers, waaronder haar man en haar kinderen, die op een 
spontane wijze onder woorden brachten wie ze voor hen was geweest en wat ze voor hen 
gedaan en betekend had. Ook getuigde de uitvaart, die door een Franstalige priester werd 
geleid, van een groot geloof in de verrijzenis en het eeuwig leven, iets wat men name bleek 
uit de Congolese gezangen waarin de ‘Alleluia’s’ niet van de lucht waren, gezangen waarbij 
een zangeres het voortouw nam en de kerkgangers meekreeg in een uitbundige expressie 
van het verdriet om haar vroegtijdige heengaan, van dankbaarheid voor haar aardse leven 
en van vreugde om het hemels leven dat haar nu wacht. Al met een al een uitvaart die zelfs 
degene die er niet (zo nauw) bij betrokken waren nog goed deed! Na de uitvaartmis die wat 
later begon en ook wat langer dan gebruikelijk duurde, volgde de begrafenis op het kerkhof 
“in de sjeem van de baseliek”. 
  
Op zondagmiddag 20 september j.l. werden in de St. Matthiaskerk van Posterholt Kai en Nio 
Clerx  gedoopt, tweelingbroertjes van Dani die op 22 oktober 2017 in Posterholt werd 
gedoopt en het jaar erop zijn eerste Heilige Communie mocht doen. 
 
Wit U ons in deze zware (Corona-) tijd extra financieel ondersteunen? 
Herkenbosch: NL52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus 
Melick: NL 54 INGB 000 1054 893 tnv RK kerkbestuur St. Andreas 
Montfort: NL 39 RABO 013 4704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina Montfort 
St. Odiliënberg:  NL 58 RABO 0138 1020 82 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus 
Posterholt: NL 06 RABO 0142 301 760 of NL 63 INGB 0001 170 840 t.n.v. RK Kerk St. Matthias 
Vlodrop: NL 10 RABO 01546 00512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus Vlodrop 
 
Tot slot 
Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: clustersecretariaat@roerkerken.nl. 
Jos. L’Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - pastoor@roerkerken.nl 
Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825 
Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537  765 
Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 
Lian Overbeeke (Posterholt), jeugd- en jongerenwerk, diaconie, tel. 06 – 526 20 245 
Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - sebastianus@roerkerken.nl 
Parochiebureau Melick (Marjo Janssen), tel. 537 965 - andreas@roerkerken.nl 
Parochiebureau Montfort, tel. 543  127 – catharina@roerkerken.nl 
Parochiebureau St. Odiliënberg (Lilian Peters), tel. 531 384 - otgerus@roerkerken.nl 
Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - matthias@roerkerken.nl 
Parochiebureau Vlodrop (Marjon van der Beek), tel. 401 207 – martinus@roerkerken.nl 
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